
 
Uchwała  

Rady Dyscypliny Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki  
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu  

z dnia 27 kwietnia 2021 roku 
Nr 11/DSPiKDS/2021 

 

w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego  

w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki  

dr Sebastianowi Mikołajczakowi    

§1 

Rada Dyscypliny Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki Wydziału Sztuk Pięknych 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na podstawie art. 221 ust. 12 ustawy z dnia 20 

lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.  z 2018 r. poz. 1668 ze zm.), po 

zapoznaniu się z uchwałą komisji habilitacyjnej, zawierającą opinię w sprawie nadania stopnia 

doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją sprawy, w tym z 

recenzjami osiągnięć naukowych, nadaje dr Sebastianowi Mikołajczakowi stopień doktora 

habilitowanego w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki  

 

Uzasadnienie 

 

Rada Dyscypliny Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki Wydziału Sztuk Pięknych 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu po zapoznaniu się z recenzjami sformułowanymi 

w toku postepowania habilitacyjnego przez prof. Jerzego Fober, dr hab. Zbigniewa Dudek, 

prof. Christosa Mandzios, prof. dr hab. Jana Szczypkę oraz uchwałą Komisji Habilitacyjnej 

powołanej w celu przeprowadzenia czynności w postępowaniu habilitacyjnym dr Sebastiana 

Mikołajczaka, poddała sprawę dyskusji. W wyniku przeprowadzonej dyskusji, Rada podzieliła 

opinię Komisji Habilitacyjnej co do spełnienia przez dr Sebastiana Mikołajczaka kryteriów i 

przesłanek umożliwiających mu nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki 

w dyscyplinie sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki. 

Uchwała została podjęta w głosowaniu za pomocą systemu ankieter.umk, bezwzględną 

większością głosów (uprawnionych 63 osoby, obecnych  43 osoby, oddano 43 głosy, w tym za 

43   głosy, przeciw 0 głosów, wstrzymujące się 0 głosów, nie zaznaczono żadnej odpowiedzi 0 

głosów). Mając na uwadze powyższe, Rada Dyscypliny Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł 



Sztuki Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu podjęła uchwałę 

w brzmieniu powołanym wyżej 

 

 

§ 2 

 

Uchwała staje się prawomocna z dniem jej podjęcia. 

 

 
 

 

 

                                                    Przewodnicząca Rady Dyscypliny  
             Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł 
Sztuki 
 
 
          Prof.  dr hab. Elżbieta Jabłońska 
 

 

 


